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فتخلف النصر يف أحد بأي شيء ؟برتك العمل الصاحل وهو االمتثال حيث قال الرسول عليه الصالة والسالم ال  

ظهروا علينا ولكنهم برحوا وختلف النصر يف غزوة حنني لنقص اإلميان ألم  تربحوا مكانكم سواء ظهرنا عليهم أم

وقالوا لن نغلب اليوم من قله فغلبوا من قلة نعم فهذا  وكثرم مل يعتمدوا على اهللا عز وجل بل اعتمدوا على قوم

دليل على أنه مىت ختلف أحد الوصفني اإلميان أو العمل الصاحل فإنه يتخلف من هذا الوعد بقدر ما ختلف من 

الذي وعد اهللا به املؤمنني وليمكنن هلم دينهم  ثاينال كما استخلف الذين من قبلهم واألمرين الوصفني قال  ذ

رتضى هلم وهذا هو قرة أعني املؤمنني أن اهللا ميكن هلم دينهم الذي ارتضى هلم ويكون اإلسالم هو الذي ا

األوىل فهو أوىل منها بالنسبة  النصرةتكن مل املتمكن وهو الظاهر وهو الغالب هذه قرة عني املؤمنني وهو إن 

وما أشبه ذلك قال أمتىن فخمة وقصر مشيد سيارة  ان واإلسالم ال يتمىن أن يكون يلللمؤمن احلق الذي يريد اإلمي

اإلضافة فهذه أمنية عليا لكل مؤمن ويف قوله دينهم بهذا امنيته وهو املتمكن يف األرض  اإلسالم العايل أن أجد

م مث يف  اونوع من الفخر واإلعجاب الدين الذي اختاروه ألنفسهم وصار خاص إليهم فهو نوع من التخصيص

نقول فيها أيضا ميزة أخرى أن هذا الدين الذي اختاروه هو الدين الذي ارتضاه اهللا هلم قوله الذي ارتضى هلم 

أيضا فصار هذا الدين فيه ميزة وغبطة للمؤمنني من ناحيتني أوال أنه هو الذي سلكوه واختاروه ألنفسهم والثاين 

لك ومزية  من جهة الشارع السالك أن اهللا ارتضاه هلم أيضا ليدينوا هللا به فيكون فيه مزيتان مزية من جهة السا

دينهم والشارع الذي ارتضى هلم فهم رضوا هذا الدين ورم رضيه هلم فكان هذا الدين الذي ارتضوه ألنفسهم 

لإلميان والعمل الصاحل األول  ةورضيه اهللا هلم أعز شيء عليهم أن ميكن اهللا هلم هذا الدين وهذا نتيجة ثاني

(( أن ميكن اهللا هلم الدين ويثبتهم ويقويهم وجيعله األعلى على غريه الفائدة الثالثة  االستخالف يف األرض والثاين
ومها مبعىن واحد أو مع اختالف يسري من ) التخفيف يبدلنهم والتثقيل يبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا )

أتى يأمنا يتحقق اخلوف األول مث بعد خوفهم أمنا قوله من بعد خوفهم يعين اإلتيان بقوله من بعد ما قال خبوفهم 

ألنه ال تعرف قيمة يا ولد من بعده األمن وظهور نعمة األمن وفائدته بعد اخلوف أبلغ من ظهور أمن على أمن 

دل بعد اخلوف أمنا ظهر هلذا األمن ظهر له من األثر يف نفسه ال بضدها  فإذا فرض أن هناك خوف أباألشياء إ

وا يف هذا الظل الوارف من بنينا الذين عاشن هؤالء الشباب من على أمن ولذلك اآلا لو كان أمنا ما هو أبلغ مم

من إطعام من جوع واألمن من خوف هل يقدرون نعمة هذا األمن ؟ ال يقدرونه ما يتصورونه إال أمر عادي  ...

لكن من ذاق أمل ميكن أن يتبدل وكذلك ال يقدرون نعمة الشبع ما عندهم إال أمر عادي خلقوا عليه ومل يتبدل 

 يأكلون ليايل ال يبيتوناجلوع ورهبة اخلوف ممن سبقوهم مث أدركوا هذا النعيم يعرفون قدر هذا النعيم  الذين كانوا 

اإلبل املشوية إن تيسر هؤالء هم الذين عرفوا خفاف إال من ورق الشجر إن تيسر هلم وال يأكلون اللحم إال من 
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تلقى على املزابل من عدم األكل هلا على كل حال قصدي أن األمن بعد  قدر هذه النعمة اليت أصبحت اللحوم

منه من األمن على األمن هذا ال يظهر حقيقة استمرار األمن بني قوم مل يذوقوا رهبة اخلوف  ااخلوف أشد ظهور 

ك أن هذا قد ال يشعر به لكن يف حقيقة األمر أن ظهور نعمة األمن إمنا يكون إذا جاء من بعد اخلوف وال ش

الذين خوطبوا ذه اآلية أوال أم قد ذاقوا رهبة اخلوف نعم ألم كانوا خائفني من أعدائهم الكفار ملا ذاقوه من 

ما خرج من مكة إال خائفا خمتفيا عليه الصالة  النيب صلى اهللا عليه وسلماألذى الشديد القويل والفعلي حىت 

 صورا مؤزرا فإذا تصور اإلنسان إبدال اخلوف باألمن وجد أنوالسالم حىت أظهره اهللا عز وجل ودخل فاحتا من

النيب صلى اهللا عليه طيب من بعد خوفهم أمنا مث قال لقد أجنز اهللا وعده حيث أن  للخوف اثرا كبريا يف نفسه

( ال إله  : قال وهو على باب الكعبة عام الفتح معلنا للتوحيد الذي كان حيارب يف مثل ذلك املكان قال وسلم
فكانت األصنام يف جوف  وهللا احلمد وقد حتقق  ال اهللا وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده )إ

الكعبة وحول الكعبة وهذا ينايف متاما شهادة أن ال إله إال اهللا وقد كان املسلمون منهم من ال ميكن من الطواف 

هم حممد صلى اهللا عليه وسلم كان ساجدا بالبيت أو الصالة حوله وإذا صلى حوله فتك به وأوذي حىت إمام

ور بين فالن فيلقيه على فقال أال رجل ينتدب فيأيت بسال جز قريش من معه من صناديد وكان حوله أبو جهل و 

وهو  النيب صلى اهللا عليه وسلمحممد صلى اهللا عليه وسلم وهو ساجد فانبعث أشقى القوم فجاء به ووضعه على 

هزئون به حىت إن بعضهم يسقط من الضحك والسخرية إىل أن جاءت فاطمة ساجد نعم فجعلوا يضحكون وي

ون أن مينعوها فأخذت ذلك من على ظهره صلى اهللا عليه وسلم فأقول هذا البيت أابنته وكانت صغرية ال جير 

 على النيب صلى اهللا عليه وسلموقف وهللا احلمد الذي كان حال املسلمني فيه على هذا الوصف بعد مدة وجيزة 

حكما يف قريش الذي هم فعلوا به ما فعلوا وقال هلم ماذا ترون أين فاعل بكم قالوا أخ كرمي وابن أخ   هعتبة باب

ال (( ( أقول لكم كما قال يوسف كرمي ويف هذا املقام الذي يستطيع أن ينتقم كما يريد عليه الصالة والسالم 
فهل متكني أفضل من هذا  اذهبوا فأنتم الطلقاء )قاء اذهبوا فأنتم الطل )) تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم

التمكني وعز أعلى من هذا العز وصدق اهللا وعده تبارك وتعاىل يف مدة وجيزة وهللا احلمد وإال من يصدق أن يف 

على الوصف الذي عرفتموه مث يرجع فاحتا منصورا مؤزرا  النيب صلى اهللا عليه وسلمخالل مثاين سنوات من خروج 

) فاملؤلف يرى أن (( يعبدونني ال يشركون بي شيئا ) : أجنر اهللا وعده هلم مبا ذكره وأثىن عليهم بقوله طيب وقد

للثناء عليهم يعبدونين ال يشركون يب شيئا وحيتمل أن تكون هذه اجلملة استئنافية ليس استئنافية هذه اجلملة 

العمل الصاحل يعين هذا التمكني وهذا االستخالف الغرض منها الثناء بل الغرض منها استمرار الصفة من اإلميان و 

يكون إذا استمروا على عبادة اهللا سبحانه وتعاىل من أي إشراك م فتكون مىت وهذا األمن بعد اخلوف هذا 
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اجلملة هذه حالية أو استئنافية ؟ والغرض منها بيان أن هذا الوصف احلاصل أو هذا الوعد احلاصل الذي وعد 

والبقاء  ما استمروا على عبادة اهللا وعدم اإلشراك به خذ هذه الصفة وهي إخالص التوحيد هللا مىتاهللا به حاصل 

الِذيَن ِإْن َمكناُهْم ِفي (( ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز  : التمكني مع قوله تعاىلعليه الذي هو 
هذه أربعة صفات مع ]41)[احلج:) اْلُمْنَكرِ  وا بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعنِ ا الزَكاَة َوَأَمرُ اَألْرِض َأقَاُموا الصالَة َوآتـَوُ 

 مخسة عبادة اهللا بدون إشراك الذي أعاله التوحيد  اهذه الصفة وهي العبادة تكون أسباب النصر الذي وعد اهللا

نصر احلقيقية اليت ا ينصر مث إقامة الصالة وإيتاء الزكاة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وهذه هي أسباب ال

الال ااهللا عباده ما عدا ذلك فليس بسبب من أسباب النصر والحظوا أن إعداد القوة ليست ضمن هذه األشياء و 

؟ نعم داخلة يف ضمن هذه األشياء ألا من ضمن عبادة اهللا حيث أمر اهللا به وكل ما أمر اهللا به فهو من 

يتمىن النصر ولكن ال يأمر باملعروف وال النصر من أين يأتيه  يقيم الصالة العبادات أما رجل يتمىن النصر لكن ال

ينهى عن املنكر فمن أين يأتيه النصر البد من أمر مبعروف وي عن منكر وإال ال يقوم للمسلمني قائمة إال 

والبد التفرق بينهم وال ال باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ألم إذا مل يأمروا باملعروف ومل ينهوا عن املنكر لزم 

أن يتفرقوا ألنه هل مشرب مؤكدا ؟ اآلن إذا مل يأمر الناس باملعروف ومل ينهوا عن املنكر فإنه يلزم لزوما حتميا 

هذا الذي خيالف اإلسالم صار خمالفة هلم على الناس واحد وهدفهم واحد ؟ ال هذا أمر بالضرورة فإذا مل ينكروا 

(( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون  : قال اهللا تعاىل يسلك غري ما يسلك وهلذا
اْلبَـيـَناُت َوُأْولَِئَك  ال َتُكونُوا َكالِذيَن تـََفرُقوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهمُ وَ  عن المنكر وأولئك هم المفلحون 

يقول  وهو امر واقعالتفرق  يكونكان أمر باملعروف وي عن املنكر وإذا  ]105)[آل عمران:َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم )

وليس الشرك يعبدونين ال يشركون يب شيئا وقول ذلك جاء شيئا نكرة يف سياق النفي فتعم أي شيء مما يشرك به 

 اطيعحىت أنه إذا م من ذلك كله ال الشرك أع أو فمر مشس قرب حجر أو شجر أومن  خاصا بعبادة الوثن

مل قال عدي )) اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا ((  ويكون ذلك شركا سان يف معصية اهللا اإلن

قال نعم قال فتلك  ليس يحلون ما حرم اهللا فتحلونه ويحرمون ما حرم اهللا فتحرمونه ( أ : نعبدهم قالنكن 
النيب صلى اهللا عليه لقول ال ؟ مشرك واال مشرك ويقدمها على اآلخرة هل هذا فالرجل يفضل الدنيا  عبادتهم )

ألن أصال عبادة مأخوذة من الذلة ومنه طريق معبد أي مذلل  ( تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ) : وسلم

وهلذا  كلسالكيه نعم فكون اإلنسان يذل للدرهم والدينار حىت يقدمه على طاعة اهللا عز وجل هذا نوع من الشر 

عابدا له كلمة ال يشركون يب شيئا ليست بالكلمة اهلينة إذا كنا نتصور معناها كما  سلمالنيب صلى اهللا عليه و مساه 

وقلنا ال يعبدون شجرا وال حجرا صارت ضيقة وال معىن للعموم فيها  اجاء يف الكتاب والسنة أما إذا ضيقنا معناه
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حدا ليس يف العبادة فقط بل يف نفي فإذن عبادة اهللا حقا ال تكون إال بانتفاء الشرك مطلقا حبيث ال يشرك باهللا أ

العبادة واإلرادة وغري ذلك فإذا حقق هذا األمر فقد حتقق اإلخالص وقد ذكرت لكم أن بعض السلف كان يقول 

اإلخالص وأال يشرك اإلنسان باهللا شيئا ال  اهدا على اإلخالص وهذا حقيقةما جاهدت نفسي على شيء جم

بعون اهللا واالستعانة  اإلرادة هذا أمر يصعب جدا على اإلنسان أن حيققه لكن يف العبادة فيعبد اهللا وحده وال يف

مث قال اهللا تعاىل وهو مستأنف يف قسم التعليل جعله األول ثناء عليهم مث جعله تعليال ويف احلقيقة ال شك  ...به 

  لكنه متضمن للثناء ألم عبدوا اهللا وحده .كما قررناه أنه تعليل  

ُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثالَث َمراٍت  َأيـَها الِذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكمُ (( يَا :الطالب الِذيَن َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم َوالِذيَن َلْم يـَبـْ
َعْورَاٍت َلُكْم لَْيَس  الظِهيَرِة َوِمْن بـَْعِد َصالِة اْلِعَشاِء َثالثُ  ِمْن قـَْبِل َصالِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ثَِياَبُكْم ِمنَ 

اآليَاِت َواللُه  مُ َعَلْيُكْم َوال َعَلْيِهْم ُجَناٌح بـَْعَدُهن َطواُفوَن َعَلْيُكْم بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْعٍض َكَذِلَك يـُبَـيُن اللُه َلكُ 
ْبِلِهْم َكَذِلَك يـُبَـيُن اللُه َلُكْم اْلُحُلَم فـَْلَيْسَتْأِذنُوا كَ  َعِليٌم َحِكيٌم  َوِإَذا بـََلَغ اَألْطَفاُل ِمْنُكمُ  َما اْسَتْأَذَن الِذيَن ِمْن قـَ

  .]59)[النور:آيَاتِِه َواللُه َعِليٌم َحِكيٌم )

أقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول و (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل :  الشيخ
ا معىن إقامة   أي افعلوها قيمة على الوجه الذي شرعه اهللا تعاىل ورسوله هذ ) أقيموا الصالةلعلكم ترحمون )

الصالة وإقامة الشيء يعين القيام به وجعله قوميا وضد ذلك تعوجيه باإلفساد والنقص فمعىن أقيموا الصالة افعلوها  

كما شرع فلو أراد   كاملة والصالة يعم الفرض والنفل ولذلك إذا دخل اإلنسان يف نفل وجب عليه أن يأيت به

فال يرتك التشهد وال التكبري فيقول ما دام أنه نفل فكله واحد فنقول له هو نفل ...اإلنسان أن يتنفل يف نافلة 

قبل أن تدخل فيه فإذا دخلت صار اإلتيان به على الوجه املشروع أمرا مفروضا واضح لو قال بصلي نفل واسجد 

ل له هذا ال جيوز ألنه وإن كان نفال فإن إقامته على الوجه املطلوب هل هذا نفل نقو ...أو أصلي...قبل اركع 

(( ِإنَما واجبة وقوله تعاىل وآتوا الزكاة أي أعطوها ملن يستحقها وقد بني اهللا تعاىل املستحقني للزكاة يف قوله : 
 َها َواْلُمَؤل َفِة قـُُلوبـُُهْم َوِفي الرقَاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل اللِه َوِاْبِن الصَدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ

  .  ]60)[التوبة:اللِه َواللُه َعِليٌم َحِكيٌم ) السِبيِل َفرِيَضًة ِمنَ 

  ...: الطالب

أطيعوا (( : يف هذه وأطيعوا الرسول والطاعة سبق لنا أا موافقة األمر فعال للمأمور وتركا للمحظور وقوله  الشيخ
هذا من باب عطف العام على اخلاص فإن إقامة الصالة وإيتاء الزكاة هذا من طاعة اهللا وهذا للتنويه  )) الرسول

هد الذهين الرسول الذي هو معروف لديكم وهو حممد بفضل إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وقوله الرسول هذا للع
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صلى اهللا عليه وسلم لعلكم ترمحون يقول أي رجاء الرمحة وهذا يدل على أن املؤلف جعل لعل للرجاء لكن 

فيكون بذلك الرمحة فيكون هنا لعل تؤمنوا باعتبار الفاعل ال باعتبار املتكلم يعين أنتم تفعلون ذلك ألجل أن 

تبار املخاطب ال باعتبار املتكلم ألن املتكلم وهو اهللا عز وجل ال يعجزه شيء حىت يرتجاه وجيوز للرتجي لكن باع

أن جنعل لعل للتعليل وتكون باعتبار املتكلم يعين أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ألن ذلك سببا لرمحتكم وهذا أقرب 

تكلم ال على ما يريده املخاطب وعلى هذا فإن لعل يف كالم اهللا بل يف كالم كل خماطب حتمل على ما يريد امل

فنقول لعل للتعليل ويكون فيه دليل على أن إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب لرمحة اهللا وقوله (( 

  )) يتضمن من قبل اهللا عز وجل رحمونلعلكم ت

  ر ألن األصل يف األمر الوجوبومن فوائد هذه اآلية وجوب إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول من األم 

فضيلة الزكاة حيث قرنت بالصالة وهي مقرونة بالصالة يف موضع كثرية من القرآن وسبب ذلك واهللا أعلم أن  

  الزكاة عبادة مالية حمضة والصالة عبادة بدنية حمضة وكالمها من جنس ولذلك حث اهللا عليها مجيعا

النيب صلى اهللا عليه )) وهذا شامل ملا قاله  أطيعوا الرسولن لقوله (( وفيه أنا ما ثبت يف السنة كما ثبت يف القرآ

ابتداء وملا قاله تفسريا للقرآن فيكون فيه دليل على وجوب العمل بالسنة كما جيب العمل بالقرآن واألدلة  وسلم

جيب العمل مبا يف  يف ذلك كثرية جدا ولكن ينبغي الرتكيز عليها ألنه ظهر يف وقت من الزنادقة من يقولون أنه ال

السنة بل صادروا كتب السنة صحيح البخاري ومسلم صادروها وحجبوها عن األسواق ألم يرون أن السنة ال 

جيب العمل ا بل على مقتضى عملهم هذا أن السنة ضالل ألنه ال كتاب حيجب عن الناس إال إذا كان سببا 

  لفسادهم وضالهلم

لعلكم إثبات األسباب وأن األسباب موجبة بذاا من أين تؤخذ ؟ ((  وقوله ويستفاد أيضا من هذه اآلية 
)) حيث جعل هذه األشياء الثالثة اقامة الصالة وايتاء الزكاة وطاعة الرسول الثالثة سببا للرمحة  ترحمون

أما من واال بإذن اهللا ؟ بإذن اهللا و  عن اهللا والصحيح كما أشرنا إليه سابقا أن السبب موجب لذاته لكن مستقل

  قال إن السبب غري موجب وإمنا هو أمارة وعالمة فقط فقوله يرده العقل والواقع 

  طيب وفيه فضيلة هذه األمور الثالثة حيث كانت سببا لرمحة اهللا إقام الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول 

إال أن يكون هناك سبب وفيه دليل على أن الصالة أفضل من الزكاة وذلك لتقدميها عليها يف كل موضع اللهم 

  خاص لتقدمي االنفاق فيقدم االنفاق على الصالة لكن حينما تذكر الصالة والزكاة فإا تقدم 

لفوقانية والتحتانية باال تحسبن ) يقول " (( ال تحسبن الذين كفروا معجزين في األرض )مث قال اهللا تعاىل  
فهو خطاب على كالم املؤلف للرسول ولكن فيه احتمال " أما قوله ال حتسنب  والفاعل الرسول صلى اهللا وسلم
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النيب صلى ال حتسنب أيها املخاطب  ...ثان أن يكون اخلطاب لكل من يصح خطابه مبثل ذلك فيكون هذا أعم

)) فيقول املؤلف أيضا أن الضمري يعود على  ال يحسبن الذي كفرواوغريه وأما على قراءة الياء ((  اهللا عليه وسلم

ين ال حيسنب الرسول الذين كفروا معجزين يف األرض ولكن عندي فيه احتمال أقوى بأن جنعل حيسنب الرسول يع

فاعله الذين ال حيسنب الذين كفروا معجزين يف األرض فيكون املفعول األول ليحسنب حمذوف والتقدير ال حيسنب 

ا ذهب اليه املؤلف فيكون  املراد الذين كفروا أنفسهم معجزين يف األرض ويكون يف هذا ديد هلم وأما على م

وتطمينه بأن هؤالء  النيب صلى اهللا عليه وسلمبذلك ليس ديدا هؤالء الكفار ولكن يكون املقصود بذلك تثبيت 

الكافرين لن يعجزوا اهللا يف األرض ولكنه ميلي هلم وقد يؤخر عقام وقوله معجزين هلم املعجز من فعل ما يعجز 

فهل الذين كفروا معجزين هللا فاعلني ما يعجز اهللا عنه اجلواب ال   وال يستطيعه ا يعجز غريهغريه املعجز من فعل م

) ال يدركون هذا تفسري (( وما كان اهللا ليعجزه من شيء في السماوات وال في األرض إنه كان عليما قديرا )

نب هذا النهي قيل إذا كان )) أو ال حيس ال تحسبن الذين كفروالإلعجاز يعين نعجز عنه فال ندركه طيب (( 

اخلطاب للنيب عليه الصالة والسالم أو كل من يصح خطابه فهو للتثبيت والتطمني والتسلية وما أشبه ذلك إذا  

(( كان الضمري ال حيسنب الذين كفروا على ما أشرنا إليه الفاعل النيب يكون املراد بالنهي التهديد قال اهللا تعاىل 
" مأواهم أي مرجعهم الذي يؤول إليه هو  م مرجعهم النار ولبئس المصير المرجعومأواه)) "  ومأواهم جهنم

النار وإمنا قال مأواهم النار ألن هذا هو الواقع إذ أن هذه احلياة الدنيا سوف تنصرم واملرجع الذي ليس بعده 

مأواهم النار والعياذ باهللا  شيء آخر هو ما يؤول إليه املؤمن والكافر يوم القيامة إما إىل نار وإما إىل جنة هؤالء

)) الالم واقعة يف جواب القسم موطئة للقسم يعين واهللا لبئس املصري وبئس   ولبئس المصير(( مرجعهم وقوله 

كما هو معروف أا فعل ذم أو فعل جامد إلنشاء الذم واملصري فاعله أين املخصوص ألن بئس ونعم حتتاج إىل 

  ايش قلنا...فاعل وخمصوص ؟

  ...الطالب:

ما قلنا هذا وأنت ايضا ال تقوله فليس من اجلوامد ال حتتاج إىل الفاعل هذه اآلية وايش قلنا يا مجاعة   الشيخ: 

)) هو املصري أين املخصوص  ولبئس المصيرنعم وبئس حتتاج اىل فاعل وخمصوص الفاعل يف هذه اآلية (( 

لضمري املسترت هو الفاعل إذا  قلنا املصري هي حمذوف أو مسترت ولبئس هي املصري لكن ما يصح أن يسترت بل ا

  الفاعل فاملخصوص حمذوف إما أن يقال ولبئس املصري النار أو لبئس املصري هي 

طيب يستفاد من هذه اآلية متام قدرة اهللا عز وجل وأن الكافرين مهما بلغوا من قدرة فليسوا مبعجزين هللا وكون اهللا 

  يدل على حكمته يف تأخري العذاب عنهم هذه واحدة ميلي هلم ال يدل على عجزه عنهم بل 
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)) ولو مل خيلدوا لكان مأواهم ما بعد النار ألن  ومأواهم النار(( ثانيا دليل على أن أهل النار خملدون فيها لقوله 

 تأبيد املأوى معناه املرجع األخري وهذا دليل على أن النار دائمة هلم وأم خملدون فيها وقد ثبت يف القرآن الكرمي

  ختليد أهل النار يف ثالثة ... كمثل قوله خالدين فيها أبدا...

  ...ما اذكر الطالب:

اللُه لِيَـْغِفَر  (( ِإن الِذيَن َكَفُروا َوظََلُموا َلْم َيُكنِ فقوله تعالى يف سورة األحزاب أما يف سورة النساء ...الشيخ:
هذا يف اجلزاء ويف سورة األحزاب ]169)[النساء:) رِيَق َجَهنَم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًداَلُهْم َوال لِيَـْهِديـَُهْم َطرِيًقا ِإال طَ 

) ففي سورة اجلن (( ) َال َيِجُدوَن َولِيا َوَال َنِصيًرا خالدين فيها أبدا إن اهللا لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ((

)) نعم فهذه ثالث آيات صرحية ونص على تأبيد  َهنَم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًداَوَمْن يـَْعِص اللَه َوَرُسوَلُه فَِإن َلُه نَاَر جَ 

(( خالدين فيها خلودهم وهلذا يعرف ضعف من قال من أهل العلم أنه ال ختليد ألهل النار واشتبه عليه قوله : 
(( خالدين وله : ) ومل يشتبه عليه قما دامت السماوات واألرض إال من شاء ربك إن ربك فعال لما يريد )

) مل يشتبه عليه ألنه قال عطاء غري جمذوذ وهنا قال فيها إال ما دامت السماوات واألرض إال من شاء ربك )

يف أهل النار إن ربك فعال ملا يريد لكن ليس معىن ذلك إن ربك فعال ملا يريد أنه سريفع عنهم العذاب بل ملا  

تاره اإلنسان حىت تذكر نعمة اهللا عليه باستمراره قال يف أهل اجلنة منهم وأمر ليس من األمر الذي خي ...كان هذا

  )) فما مينعه شيء أن يفعله م  إن ربك فعال لما يريد)) وقال يف هؤالء ((  عطاء غير مجذوذ(( 

  )) ال يدل على عدم التأبيد ؟ البثين فيها أحقابا((  الطالب:

))  متعلق مبا بعدها يعين احقابا ال يذوقون  بثين فيها أحقاباالألن ((  ...)) البثين فيها أحقابا((  الشيخ:

سواء كانوا أحقابا أو يقال احقابا مددا طويلة فهذا ال ينايف التأبيد ألن التأبيد هل هو ينقص من األحقاب ال 

  ينقص أبدا 

  ...فرتات  الطالب:

يعارض التأبيد إما أن نقول أنه متعلق  كل التأبيد هو أوقات طويلة على كل حال هذا ما  ...ال ما فرتات الشيخ:

  ملا بعده وهذا ضعيف عندي وإما أن يقال أحقابا كثرية طويلة ألن التأبيد أحقابا طويلة

  ...الطالب:

  هذا ما له اية إذا كان نعيم أهل اجلنة ما له اية...الشيخ:

  ...على قول ان احقابا مددا : الطالب
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وهي املدة من السنني وهي أحقابا احقابا متوالية اىل ما هلا اية فاذا قلنا  ال ال ، األحقاب مجع حقب  الشيخ: 

لو قال احقابا عددها كذا جيوز ...اىل ما هلا اية مثانني مثانني احلقب مثانني سنة  وقلنا احقابا يعين مددا طويلة

 مهما فهمنا من كلمة أحقاب فحىت املدة املؤبده هي احقابا يف احلقيقة ...على كل حال  مهما كان األمر يعين

  ال تعارضه اطالقا التأبيدصريح من التأبيد فإا ال تعارض 

  ...: الطالب

  ال ما صحيح...   الشيخ:

  ...مأواهملكان  كانت غري مؤبدةقلنا إن هذه يدل على التأبيد ألنه لو  

)) واعلم أن ما ذمه اهللا  المصير ولبئس(( وفيه أيضا دليل على شؤم النار ومرجعها ألن اهللا تعاىل ذمها بقوله  

عز وجل أو ما مدحه فإنه أمر عظيم ألن العظيم ال ميدح إال ما هو عظيم جدا يعين العظيم ال يرى الشيء 

العظيم إال وهو صحيح عظيم أما غري العظيم فقد يرى ما ليس عظيما ، عظيما أما العظيم فإنه ال يعظم إال ما 

  هو مذموم وذمه كبري .يستحق التعظيم وال يذم إال ما 

  )) فقد يتصور االنسان هذا الوصف ... انك لعلى خلق عظيم(( ...: الطالب

: وعلى كل حال عظيم بالنسبة ألخالق البشر لكن هذا العظم إىل حد الذي يصل إليه البشر لكن رمبا  الشيخ

لة وليس كما هو ... أما أقول هذا الرجل على خلق عظيم ألين جلست معه مدة قليلة ووجدت منه أخالقا فاض

  ...إذا قاله إنسان عظيم يعرف االمور ويقدر األمور فهو

  ...: الطالب

أيضا ال اعظم ألن يف اجلنة ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر فما ذكره اهللا هنا يف  الشيخ:

األمور اليت ال يعلمها إال اهللا فما يف اجلنة أعظم من أن نتصوره ألن فيها شيء ال ندركه يف الدنيا وهلذا هي من 

اجلنة وما يف النار من األمور اليت ال يعلمها إال اهللا وهلذا حسب مفهومنا أن اإلنسان إذا عذب يف النار حيرتق و 

ميوت أما يف نار اآلخرة ال يذوق العذاب ويتأمل وقول من قال أم والعياذ باهللا ال يدركون حرها ويتأقلمون معها 

)) دل ذلك على أم حيسون  بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب(( ول باطل بال شك وهلذا يقول اهللا هذا ق

  ويتأملون 

  ...: الطالب

أي نعم  طيب يف هذا دليل على عظم قبح النار وشؤمها من قول اهللا تعاىل ووصفها ذا الوصف ((  الشيخ:

  ))   ولبئس المصير
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ُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثالَث  َها الِذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكمُ (( يَا َأيـ مث قال تعاىل :  الِذيَن َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم َوالِذيَن َلْم يـَبـْ
تقدم فائدة تصدير احلكم باخلطاب وهو التنبيه وبيان أمهيته وقلنا توجيهه إىل املؤمنني فيه ]58)[النور:َمراٍت  )

راء واحلث يعين بإميانك نوجه اليك هذا اخلطاب الشيء الثاين أن تنفيذه من مقتضيات أيضا ثالث فوائد اإلغ

(( اإلميان الشيء الثالث أن اإلخالل به نقص يف اإلميان واضح اإلخالل ذا الشيء نقص يف اإلميان وقوله : 
  ) الالم يا حممد الرباك ؟ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم )

  :الالم لألمر الطالب 

ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد واإلماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من " الالم لألمر  لشيخ:ا 
" نعم يعين هذا تفسري للمرات املراد باملرات األوقات قوله الذين ملكت  األحرار ..ثالث مرات في ثالثة أوقات

ملكت (( م موصول يشمل الذكور واإلناث وقوله أميانكم هو كما قال املؤلف من العبيد واإلماء ألن الذين اس
والذين لم يبلغوا أي ملكتم وعرب باليمني عن النفس ألا غالبا أداة األخذ واإلعطاء وقوله (( )) أيمانكم 

)) يعين مل يبلغوا زمنا حيتلمون فيه غالبا أو مل يبلغوا احللم أي العقل والعقول مبعىن العقول أي مل  الحلم منكم

   أي يكونوا يف حد العقالء وعلى كل حال فاملراد به من هم دون البلوغ. يبلغوا 

  


